
 © ساطسق
 0096265538895 ءالمعلا :  ةمدخ 

support@alqistas.com

2012:ةنسلا
داوملا 15:ددع 

نايرسلا 31-12-2012:خيرات 
ةنسل 2012 مقر 80  ةيميظنتلا  لكايهلا  ريوطتو  ةيموكحلا  رئاودلا  ثادحتسا  ماظن 

ةديرجلا 5193:مقر 
5998:ةحفصلا
31-12-2012:خيرات

( 1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 2012 ) ةيميظنتلا  لكايهلا  ريوطتو  ةيموكحلا  رئاودلا  ثادحتسا  ماظن  ماظنلا (  اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندأ  اهل  ةصصخملا  يناعملا  ماظنلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

 . ماعلا عاطقلا  ريوطت  ةرازو  ةرازولا :

 . ماعلا عاطقلا  ريوطت  ريزو  ريزولا :

 . ةيندملا ةمدخلا  ماظن  ماكحأل  ةعضاخ  ةماع  ةسسؤم  وأ  ةماع  ةيمسر  ةسسؤم  وأ  ةطلس  وأ  سلجم  وأ  ةئيه  وأ  ةرئاد  وأ  ةرازو  يأ  ةرئادلا :

 . ةيلاملاو ةيرادالا  ةيلالقتسالا  ىدمو  يفيظولا  اهرودو  طابترالا  ةهجو  ةيميظنتلا  ةينبلا  ثيح  نم  رئاودلا  نم  اهريغ  نع  ةرئادلا  زيمي  ام  ةرئادلا : ةعيبط 

 . ماظنلا اذه  ماكحا  بجومب  ةلكشملا  ةينفلا  ةنجللا  ةنجللا :

طخ اهطبري  مره  لكش  ذخأت  تايوتسم  لكش  ىلع  ةبترم  ةرئادلا  اهنم  نوكتت  يتلا  ةيفيظولا  عقاوملاو  ةيميظنتلا  تادحولا  ددحي  يذلا  ةرئادلا  ءانب  لكش  يميظنتلا : لكيهلا 
.تايلوؤسملاو تارارقلا  ذاختا  طاقن  حضويو  ةيمسر  تايحالص 

وا ماهملا  كلت  ةعيبط  بسح  هاوتسمو  هامسم  ددحيو  ةطشنا  وا  ماهم  زاجنال  هصيصخت  متي  نيعم  يرادا  ىوتسم  وذ  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلل  يساسألا  نوكملا  ةيميظنتلا : ةدحولا 
 . ةطشنالا

.فارشإلا قاطنو  تارارقلاو  تايلوؤسملاو  تايحالصلا  ىوتسم  لثميو  يميظنتلا  لكيهلا  يف  ةيميظنتلا  ةدحولا  عقوم  يرادإلا : ىوتسملا 

 . مهيلع فارشالا  وا  نيفظوملا  وا  ةيميظنتلا  تادحولا  ةعباتم  هتايلوؤسم  نمض  عقت  يذلا  فظوملا  يفارشإلا : عقوملا 

 . ةرئادلا يف  ةسيئرلا  ماهملا  عيمجتل  مدختسي  ةيميظنتلا  تادحولل  ىوتسم  ىلعأ  سيئرلا : ىوتسملا 

( 3  ) ةداملا

.اهب صاخلا  يرادالا  ميظنتلا  ماظن  ليدعتب  الا  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  ىلع  ليدعت  يا  ءارجا  زوجي  ال  هلثام ، ام  وا  يرادا  ميظنت  ماظن  يا  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 

( 4  ) ةداملا

: يلي ام  ىلع  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  ىنبي 

 . نكمأ ام  ةدحاو  ةيميظنت  ةدحو  يف  ةهباشتملا  ماهملا  عيمجت  متي  ثيحب  اهلمعل ،  ةمظانلا  تاعيرشتلا  ىلإ  ادانتسا  اهقيقحت  ىلع  ةرئادلا  لمعت  يتلا  فادهألاو  ماهملا  أ -

 . ةيندملا ةمدخلا  يف  فئاظولا  فينصتو  فصو  تاميلعت  ةاعارم  ب -

يف ةيميظنتلا  تادحولا  عومجم  نم  %( 30 ةدناسملا (  ماهملاو  فئاظولاب  ةقلعتملا  سيئرلا  ىوتسملا  نم  ىرخا  ةيميظنت  تادحو  يأو  تايريدملا  ةبسن  زواجتت  نأ ال  ةاعارم  ج -
 . هتاذ ىوتسملا 

 . كلذ نكما  ام  عبس  ىلع  ديزي  الو  ثالث  نع  يرادا  ىوتسم  يأ  يف  ةيميظنتلا  تادحولا  ددع  لقي  نأ ال  ةاعارم  د -

.اهنم لكب  ةطانملا  فئاظولاو  اهتاطابتراو  ةيرادإلا  اهتايوتسمو  ةيميظنتلا  اهتادحوو  ةرئادلا  ماهم  ديدحت  ه -

( 5  ) ةداملا

: يلي ام  ماظنلا  اذه  نم  ( 4  ) ةداملا نم  ه )  ) ةرقفلا ماكحا  قفو  ةرئادلا  ماهم  ديدحت  دنع  ىعاري 

 . يميظنتلا لكيهلا  يف  ةيميظنت  ةدحو  نم  رثكأ  نيب  دحاولا  طاشنلا  ةئزجت  مدع  أ -

 . ماهملا يف  راركتلاو  ةيجاودزالا  عنم  ب -

 . ةدحاو ةيميظنت  ةدحو  يف  روهمجلا  ةمدخب  ةقلعتملا  ةطشنألا  عيمجت  ج -

 . تاطابترالا ديدحت  دنع  اهنم  يأ  ريس  طخو  تارارقلاو  تاقفاوملاو  تالماعملا  لسلست  د -

.يرادإلا ىوتسملا  يف  اهنم  ىلعألا  وأ  اهل  ةعباتلا  ةيميظنتلا  ةدحولا  مساب  ةيميظنت  ةدحو  يأ  ةيمست  مدع  ه -

.كلذ نكما  ام  ةيرادا  تايوتسم  ةثالثب  ءافتكالا  و -

 . ةيداملا تاناكمالاو  ةيرشبلا  دراوملل  لثمألا  لالغتسالا  ز -

 . ةرئادلل ةيسسؤملاو  ةيجيتارتسإلا  فادهألا  قيقحت  يف  اهتمهاسمو  اهيف  نيفظوملا  ددعو  ةيميظنتلا  ةدحولا  ىوتسم  ديدحتل  هراركت  لدعمو  هتعيبطو  لمعلا  مجح  ح -

 . كلذ ىلع  ةرئادلا  لمعل  ةمظانلا  تاعيرشتلا  تصن  اذا  الا  ماع  ريدم  بئان  ىمسم  ثادحتسا  مدع  ط -

 . ةرئادلل ةيلبقتسملا  تاعلطتلاو  تاروطتلا  ةبكاوم  ىلع  ةردقلاو  ةنورملا  ي -

( 6  ) ةداملا

: يلي امل  اقفو  ةيميظنتلا  ةدحولل  يرادالا  ىوتسملا  لسلست  نوكي  أ -

.ةيريدم - 1

 . مسق - 2



 . ةبعش - 3

نم هلداعت  امو  يرادإلا  اهاوتـسم  ديدحت  بجي  ةداملا ،  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  دراولا  يرادالا  ىوتـسملا  اهيلع  قبطني  ةـيميظنت ال  تادـحو  ءاشنإ  وأ  دوجو  رمألا  بلطت  لاح  يف  ب -
طابترالا ىوتسمو  هتيمهأو  لمعلا  ةحلصم  اهيضتقت  ةرربمو  ةصاخ  تالاح  يف  الإ  تايمسملا  هذه  لثم  مدختست  نأ ال  ةاعارم  عم  اهتاميسقتو  ةيميظنتلا  تادحولل  ةيرادالا  تايوتسملا 

.ةيميظنتلا ةدحولا  هذه  سيئرل  يفيظولا  ىوتسملاو 

عاستاو اهعونتو  ماهملا  مجح  ةماخـض  ءوض  يفو  لمعلا  ةحلـصم  اهيـضتقت  ةرربمو  ةصاخ  تالاح  يفو  ةيريدم  ىوتـسمب  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  يف  سيئرلا  ىوتـسملا  نوكي  ج -
 . ةرادا ىوتسم  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  نمضتي  نا  نكمي  ايلعلا  ةرادإلل  فارشالا  قاطن 

( 7  ) ةداملا

: يلي ام  كلذ  يف  امب  اهماهمب  ةرئادلا  مايقل  ةمزاللا  ةيميظنتلا  تادحولا  عيمج  يميظنتلا  لكيهلا  نمضتي  نا  بجي 

.يميظنتلا لكيهلا  يف  مرهلا  سأرب  طبترتو  ةيلخادلا  ةباقرلاب  ةصصختم  ةيميظنت  ةدحو  أ -

 . مسق نع  يرادإلا  اهاوتسم  لقي  ةيرشبلا ال  دراوملاب  ةصاخ  ةيميظنت  ةدحو  ب -

.هتعباتمو ةرئادلا  يف  ءادألا  ريوطتب  ىنعت  ةيميظنت  ةدحو  ج -

( 8  ) ةداملا

 . ةرئادلا زكرم  يف  هنم  ىلعا  يرادا  ىوتسمب  ةرئادلا  زكرم  ريغ  يف  ةدوجوملا  ةيميظنتلا  ةدحولل  يرادالا  ىوتسملا  طبتري  نا  بجي  أ -

 . هب لومعملا  ةيرادالا  تاميسقتلا  ماظن  عم  مجسني  امب  ةرئادلا  زكرم  جراخ  ةيميظنتلا  تادحولل  يرادالا  ىوتسملا  ددحي  ب -

 ، اهتعيبطو ماهملا  مجح  رادقم  ةرئادـلا  زكرم  ريغ  يف  ةـيميظنتلا  ةدـحولا  ىوتـسم  رايتخا  دـنع  ىعاري  ماظنلا ،  اذـه  نم  ( 6  ) ةداـملا نم  ب )  ) ةرقفلا يف  درو  اـم  ةاـعارم  عم  ج -
.اهطابترال يرادالا  لسلستلاو 

سيئرلا وأ  ماعلا  ريدملا  وأ  ماعلا  نيمالاب  اهطبر  متي  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  يف  سيئرلا  ىوتـسملل  ايواسم  ةرئادلا  زكرم  ريغ  يف  ةيميظنتلا  تادحولل  ىوتـسم  ىلعأ  ناك  اذا  د -
.لاحلا ىضتقم  بسح  هيدعاسم  دحأب  وا 

( 9  ) ةداملا

.صتخملا عجرملا  عيقوتو  هل  ثيدحت  رخآ  خيرات  يميظنتلا  لكيهلا  ىلع  تبثي  أ -

.يميظنتلا لكيهلا  ىلع  ليدعت  يأ  ءارجا  دنع  هثيدحت  متي  نا  ىلع  ةيميظنت  ةدحو  لكب  ةطونملا  ماهملل  ايليصفت  ةرئادلا  دعت  ب -

( 10  ) ةداملا

لبق ةرئادلا  ةعيبط  رييغت  وا  ةيلالقتـسالا  ةرئاد  يأ  حنم  وا  اهريغ  يف  اهجمد  وا  ةمئاق  ةرئاد  ءاغلا  وا  ةدـيدج  ةرئاد  ثادحتـسا  نمـضتي  ماظن  وا  نوناق  يأ  عورـشم  ةرازولا  ىلا  لاحي 
.هصوصخب يأرلا  ءادبا  ىلا  راصيل  ءارزولا  سلجم  ىلع  هضرع 

( 11  ) ةداملا

: نم لك  ةيوضعو  ةرازولا  ماع  نيما  ةسائرب  ةينف  ةنجل  ةرازولا  يف  لكشت  أ -

 . ماعلا اهريدم  هيمسي  ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئاد  نع  لثمم  - 1

 . ةرئادلا يف  صتخملا  عجرملا  هيمسي  ةرئادلا  نع  لثمم  - 2

.ةرئادلا ىلا  ريرقتلا  ءوض  يف  هيأر  يدبيل  ريزولا  ىلا  اهريرقت  عفرتو  ماظنلا  اذه  نم  ( 10  ) ةداملا يف  اهيلا  راشملا  تاعورشملا  ةسارد  ةنجللا  ىلوتت  ب -

.اهئاضعا ةيبلغأب  اهتارارق  ذختتو  اهئاضعا  ةيبلغا  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  ةجاحلا  تعد  املك  اهسيئر  نم  ةوعدب  ةنجللا  عمتجت  ج -

( 12  ) ةداملا

: يلي ام  ةديدج  ةرئاد  ثادحتسال  طرتشي 

.اهل ةهباشم  ماهم  وأ  اهتاذ  ماهملاب  موقت  ةمئاق  ةرئاد  دوجو  مدع  أ -

 . ةمئاق ةرئاد  ىلإ  ماهملا  هذه  ةفاضإ  ىلع  ةردقلا  مدع  ب -

.ايبسن ىدملا  ةليوط  وأ  ةمئاد  اماهم  اهثادحتسا  يونملا  ةرئادلا  ماهم  نوكت  نأ  ج -

.صاخلا عاطقلا  ىلا  ماهملا  هذه  ءاليا  ةبوعص  د -

.اهليغشتو ةرئادلا  ثادحتسال  دراوملا  رفاوت  ه -

( 13  ) ةداملا

: يلي ام  ةيلالقتسالا  ةرئادلا  حنمت  يتلا  تاعيرشتلا  يف  ىعاري 

.ةيومنت داعبأ  تاذ  وأ  ةيليومت  ةيرامثتسا  وأ  ةيباقر  ةيميظنت  وأ  ةيموكحلا  ةزهجألا  ىلع  ةيباقر  اماهم  ةرئادلاب  ةطانملا  ماهملاو  رودلا  ةعيبط  نوكت  نأ  أ -

.اهعيراشمو اهجمارب  ليومت  يف  تاذلا  ىلع  دمتعتو  تاداريا  ةرئادلا  ققحت  نا  ب -

.تارارقلا ذاختا  يف  ةعرسلاو  ةنورملا  ةرئادلا  لمع  بلطتي  نا  ج -

( 14  ) ةداملا

هذه راودا  نيب  لماكتلا  نمضي  امبو  ليومتلا  رداصمو  ةيساسالا  راودالاو  ماهملاو  ةمظانلا  تاعيرشتلا  ءوض  يف  ةرئاد  لك  ةلكيهو  يموكحلا  زاهجلل  يميظنتلا  لكيهلا  ةعجارم  متت  أ -
 . ماعلا قافنالا  يف  ردهلاو  ماهملا  يف  ةيجاودزالاو  لخادتلا  نع  اديعب  ةحاتملا  دراوملا  مادختسا  نسحو  رئاودلا 

.ءارزولا سلجم  اهدمتعي  ةددحم  ةينمز  رطا  تاذ  ةطخ  قفو  ةرئاد  لك  لكيهو  يموكحلا  زاهجلا  لكيه  ةعجارمب  ةرازولا  موقت  ب -

( 15  ) ةداملا



.ماظنلا ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  ريزولا  نم  بيسنتب  ءارزولا  سلجم  ردصي 

9/12/2012
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